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फटाटेलाल्मारा पक्त एकि डोऱा शोता, आणण त्मािा िेशया 
एका भोठ्मा फटाट्माळी मभऱताजऱुता शोता. 

फटाटेलाल्मािा िेशया जरूय घाफयलणाया शोता, ऩण अवे लाटत 
शोते की त्मािे नळीफि खयाफ आशे. ज्मा ददलळी फटाटेलारा 
आऩरी घोडा-गाडी घेलून ऩदशल्माांदा आभच्मा गल्रीत आरा,  
त्मा ददलवाऩावून भुरां त्मािी िेष्टा कयत, खोड्मा काढत शोते. 
ते भागून त्माच्मालय दगड पेकू रागरे आणण त्माच्मा गाडीतून 
खारी ऩडरेल्मा फटाट्मािी िोरू करू रागरे, की िोयी कयने 
रगे.  

ऩण वगळ्मात बीतीदामक ददलव णिवभवच्मा ऩदशल्मा 
ददलळी आरा. मा ऩुस्तकात तुमशाांरा अभेरयकेच्मा जनु्मा 
इततशावािी झरक मभऱेर. त्मािफयोफय एका कुरूऩ भाणवािा 
उदायता तुमशाांरा जाणलेर.  
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“फघा, शे वगऱां अवां वरुु झारां,” आजोफाांनी वाांगामरा वरुुलात केरी. 

“भी आणण ओटो यस्त्मालय रऩारऩी खेऱत शोतो, तेव्शाि आमशी ऩदशल्माांदाि 
एक फटाटे वलकणाया ऩादशरा. त्मारा पक्त एकि डोऱा शोता आणण शो त्मािा िशेया 
बफरकुर फटाट्मावायखा पुररेरा शोता.” 



त्मा काऱी ईस्ट स्रीटलय खूऩ पेयीलारे लस्तू वलकामरा, नाशीतय लस्तूांिी दरुुस्ती 
कयामरा मेत अवत. तुमशी तुभच्मा घयाच्मा दायावभोयि लस्तू वलकत घेल ूळकत, 
ककां ला दरुुस्त करून घेल ूळकत.  







 जेव्शा कधी भरा आलाज ऐकू मेत अवे, “िाकुरा धाय राला, कात्रीरा धाय राला.” 
तेव्शा भी स्लमांऩाक घयातून िाकू घेलनू ऩऱत फाशेय जाई आणण भोठ्मा उत्वकुतेनां 
िाकुरा धाय रालताांना फघत अवे. वगळ्मात जास्त भजा भरा दगड जोयात कपयत अवे 
ते फघामरा मेई आणण दगडालय घावल्माने जेव्शा दठणग्मा ऩडत अवत, तेव्शा तय भाझा 
आनांद गगनात भालत नवे. 



 भरा वगळ्मात जास्त भजा एका वांगीततसा फयोफय मेई. त्माच्माजलऱ एक भळीन 
शोते. जेव्शा तो त्माि ेशांडर कपयले तेव्शा त्मा भळीनभधनू, “ऩॉऩ गोज द वलजीर,” मा 
गाण्मािी धनू लाजे. गाणे लाजत अवे तेव्शा वांगीततसािा ऩोऩट आऩल्मा बवलष्माि ेऩाकीट 
आणून आऩल्मारा देत अवे.  

 तुमशी तुभच्मा काभात तीन लेऱा मळस्ली व्शार! 





 तो ददलव अजून भाझ्मा रषात आशे जेव्शा ‘बवलष्मलाणी’ ि ेऩाकीट प्रथभ 
भाझ्मा शातात आरे. खयां तय त्मा ददलळी भी तीन लेऱा अवपर आणण कभनमळफी 
ठयरो शोतो. त्माि ददलळी प्रथभ फटाटे वलकणाया आम्मा गल्रीत आरा शोता, तो 
घोडागाडीलय स्लाय शोऊन आरा शोता. 

तो घोड्मािी रगाभ ओढत शोता आणण िाफकू शरलत जोय-जोयात ओयडत शोता, 
“फटाटे घ्मा.”  
 





कदाचित मशणून त्माि ेनाल फटाटेलारा ऩडरां अवेर. तो एक नलीन पेयीलारा शोता,  
जो आऩल्मा गाडीत पऱां आणण बाज्मा वलकामरा मेत अवे. वपयिांद, फटाटे, फीट, आणण कोफी 
माि ेत्माच्मा गाडीत ढीग अवामिे. 

“फटाटे घ्मा!” तो जोयात ओयड.े 

त्मािा आलाज ऐकून भाझा कुत्रा एलढ्मा जोयात बुांकरा की त्मािी वाखऱी तुटता-तटुता 
यादशरी. भाझ्मा फदशणी दोयीलय उड्मा भायत शोत्मा आणण त्माफयोफय एक गाणां वदु्धा मशणत 
शोत्मा. 

ऩण जेव्शा त्माांनी फटाटेलाल्माच्मा डोळ्माकड ेऩादशरे आणण घाफरून त्मा ऩऱत घयी 
आल्मा. 





 भी ऩण घाफरून अलजायां ठेलतो त्मा खोरीत रऩनू फवरो. आई 
नेशभी भरा िाय केऱी आणण्मावाठी ऩवेै देई. ऩण त्माददलळी भी केऱी 
खयेदी केरी नाशी. भी पक्त अलजायाच्मा खोरीत रऩनू फवरो. आणण 
ऩत्र्मालय ऩडणाऱ्मा ऩालवािा टऩ-टऩ आलाज ऐकत यादशरो.  



यस्त्मालयच्मा खोडकय भरुाांनी फटाटेलाल्मारा चिडलामरा वरुुलात केरी. जेव्शा कधी तो 
मेई तेव्शा भरुां ओयडत “इथनू ऩऱ फटाटेलाल्मा” नांतय ते त्माच्मा गाडीिा ऩाठराग कयत 
आणण भागून झाडाच्मा पाांद्मा आणण रशान दगड पेकून भायत. 

त्मा नांतय कभनमळफािा काऱ वरुु झारा. 







“आऩण ते फटाटे उिरामरा नको शोते,” ओटो मशणारा, “शी तय 
वयावय िोयी आशे.” 

“तो फटाटेलारा अधाा आांधऱा आशे, त्माने आऩल्मारा फटाटे 
उिरताांना ऩादशरे नवेर,” भी ओटोरा मशटरे. 

 “नाशी, फटाटेलाल्माने भरा ऩादशरे शोते आणण त्माने भाझ्मा 
आईकड ेभाझी तक्राय केरी. आईने भग भरा िाांगी मळषा ददरी -
ऩढुच्मा आठलड्माबय फटाटे वोरण्माि ेकाभ भरा ददरे.” 

एक ददलव मोगामोगाने फटाटेलाल्माच्मा गाडीत ठेलरेरे 
फटाटे घवरून जमभनीलय ऩडरे. भी आणण ओटोने त्मा 
फटाट्माांना उिरनू णखळात रऩलनू ठेलरे. भग आमशी 
दोघाांनी मभऱून अलजायाांच्मा खोरीजलऱ ळकेोटी ऩेटलरी. 
आणण त्मा फटाट्मा भध्मे काडी खुऩवनू बाजरे.  





 दवुऱ्मा लेऱी भी आणखीन एक खोडी काढरी, जेव्शा भाझी फशीण दवुयीकड ेफघत 
शोती, तेव्शा भी ऩणूा वांत्र ततच्मा केवात वऩऱरे. त्मानांतय भाझी फशीण ओयडत घयाच्मा 
फाशेय ऩऱारी. ततच्मा बोलती वगळ्मा भावमा घोंगाल ूरागल्मा. फटाटेलाल्माने आऩल्मा 
गाडीत फवनू शी घटना ऩणूा ऩादशरी..  

 आईने भाझ्मा त्मा खोडीवाठी वदु्धा िाांगरी मळषा केरी. ऩण तयीशी भी खोड्मा 
काढणे वोडरे नाशी. जेव्शा भरा वांधी मभऱे तेव्शा भी भाझ्मा फदशणीरा चिडलत अवे. 



 भानशानी शोण्मािी शी आत्ताऩमतंिी दवुयी लेऱ शोती.  

 त्मानांतय एक ददलव भी आणण ओटो, ळजेायच्मा ळपेय 
वाशेफाांच्मा गॅयेजलय िढून त्माांिी िभकणायी नली स्टेनरे 
काय फघत शोतो.  

 तेव्शा जोयािा आलाज आरा, “फटाटे घ्मा!” आलाज 
ऐकून भी एकदभ घाफयरो. त्माभऱेु भाझा ऩाम घवयरा 
आणण त्माभऱेु ळपेय वाशेफाांच्मा गॅयेजिी णखडकी तुटरी. 

अळाप्रकाये भी तीन लेऱा कभनमळफी ठयरो. 

“शोल ूळकतां की शी तुझ्मा कभनमळफािा ळलेट अवेर,” 
ओटो भरा ददरावा देत मशणारा. 

 “आता दशलाऱा मेत आशे. आणण फटाटेलाल्माि े 

थांडीभऱेु मेणे – जाणे थाांफेर.” 







त्मानांतय जोयात फपा  ऩडू रागरा. भी आणण ओटो फाशेय फपाािे तुकड ेऩकडट शोतो. 
तेव्शाि आभिा कुत्रा डूकी जोयात बुांकू रागरा. 

जेव्शा आमशी जलऱ मेलून ऩादशरे तेव्शा डूकने आऩल्मा तोंडात एक रार िेंडू 
ऩकडरा शोता. भरा लाटरे की, की तो िेंडू फटाटेलाल्मािा आशे.   

 “िेंडू वोड डूकी! रलकय वोड!” भी ओयडरो. “रलकय भरा िेंडू दे!” भी डूकीजलऱ 
मेलून मशणारो. डूकीने भाझ्मा शातात िेंडू ददरा.  

ऩण तो िेंडू नव्शता. रार यांगािे वपयिांद शोते. 

भरा आजूफाजूरा डामऱांफा फयोफयि काशी पऱां वुद्धा ददवरी. भरा लाटरां की ती  
वगऱी पऱां त्मा फटाटेलाल्मािी आशेत..  



तीन लेऱा भानशानी झाल्माभुऱे भी मळकरो शोतो. मशणून भी वयऱ फटाटेलाल्मा जलऱ 
गेरो आणण भी त्माच्मा डोळ्मात डोऱे घारून ऩादशरे. 

त्माच्मा डोळ्माांिी उघडझाऩ झारी, त्माने आऩरी रोकयीिी टोऩी भागच्मा फाजूरा ओढरी 
आणण त्मािा ऩूणा िशेया रार झारा, तो भाझ्मालय मळव्माांिी राखोरी लादशर अवेि लाटू 
रागरे. 

“शे तुभि ेआशे?”भी त्मारा रार वपयिांद ऩयत कयत मशटरां. 

“नाशी फाऱा,” फटाटेलाल्माने बयल्मा गळ्माने मशटरे. त्मािा डोऱा फांद शोलून ऩटकन 
उघडरा. “भरा लाटते की शे वपयिांद तुझ ेआशे. तुरा णिवभवच्मा ळुबेच्छा.”  







त्मानांतय फटाटेलाल्मा त्माच्मा घोडागाडीत ऩयत स्लाय झारा 
आणण ऩयत िाफकू पटकायत ततथनू ददवेनावा झारा. 

भग कडाक्मािी थांडी ऩडू रागरी आणण भग ककतीतयी काऱ 
आमशाांरा फटाटेलारा ददवरा नाशी..  



“आजोफा त्मा फटाटेलाल्मािी गोष्ट आमशाांरा ऩयत वाांगा. तो ऩयत आरा का? तुमशी ऩयत 
त्मारा ऩादशरे का?” 

“त्मा फटाटेलाल्मािे नाल मभस्टय अन्जेरो. ऩुढच्मा लांवतात तो ऩयत आरा. श्जतकां  भरा 
आठलतां त्मात तो प्रत्मेक लवांतात ऩयत मामिा. आभच्मा गल्रीत पऱां आणण बाज्मा वलकत अवे. 
एकदा त्माने भरा खूऩ भोठा आणण जड बोऩऱा वलकरा शोता.एलढा भोठा बोऩऱा रोकाांनी कधीि 
ऩादशरा नव्शता.” 

“आमशाांरा त्माच्मा वलऴमी वाांगा, तुभच्मा रशानऩणाच्मा गोष्टी वाांगा ना.” 

“आजच्मा यात्रीऩुयते एलढां ऩुये, उद्मा जरूय नलीन गोष्ट वाांगेन.” 

 




